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79 
ي              وس كورونا )كوفيداحمد وعبدالوهاب وسعد و وعلي وعراب  ي ظل جائحة فير

 
ي الجامعي ف

 ( بإحدى كليات جامعة سوهاج 19-التكيف الدراسي للشباب الريف 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

)كوفيد] وس كورونا  فير ي ظل جائحة 
 
ف الجامعي  ي 

الريف  للشباب  الدراسي  بإحدى  19- التكيف   )
 [ كليات جامعة سوهاج

 : اعداد الباحثون 

 علي  احمد_ معهد بحوث االرشاد الزراعي والتنمية الريفية _ مركز البحوث الزراعية] 
 [ د.فتيان ياسير 

ي عبد ] 
 
 [ الوهاب _ معهد بحوث االرشاد الزراعي والتنمية الريفية _ مركز البحوث الزراعيةا.د. مرفت صدف

 [مركز البحوث الزراعية - د.امل اسماعيل سعد _ معهد بحوث االرشاد الزراعي والتنمية الريفية  ] 

ي علي _ معهد بحوث االقتصاد الزراعي ] 
 [ مركز البحوث الزراعية - د.مديحة مصطف 

ي _ كلية الزراعة _ جامعة سوهاجد.محمد عبد اللطيف ]   [ عراب 

 

 : الملخص

الجامغي من طالب وطالبات   ي 
الريفز الدراسي لدي الشباب  التكيف  التعرف عىلي مستوي  البحث  استهدف هذا 

وس كورونا )كوفيد ي ظل جائحة في 
( والتعرف عىلي اهم   19-الفرقة الرابعة بكلية اآلداب جامعة سوهاج مرص فز

ي ظل ج
ي التكيف الدراسي فز

ي الجامغي فز
ي واجهت الشباب الريفز

وس كورونا )كوفيدالمشكالت الت  (    19-ائحة في 
الذكور   ( النوع  لمتغي   طبقا  الجامغي  ي 

الريفز للشباب  الدراسي  التكيف  مستوي  ي 
فز الفروق  داللة  عىلي  والتعرف 

 واالناث(. 

( وتم تحديد    447( و بلغ عدد الذكور )  1428( طالب وطالبة وبلغ عدد االناث )  1875تكون مجتمع الدراسة من )
(  طالبة فكان اجماىلي  143% من االناث بما يعادل )   10(  طالب و45من  الذكور اي ما يعادل )   %  10العينة بنسبة  
 ( العينة  البيانات   188حجم  جمع  وتم  العمدية  العينة  بطريقة  اختيارهم  وتم  ريفية  نشأة  ذو  وطالبة  طالب   )

 باستخدام استبيان جمع بالمقابلة الشخصية مع افراد العينة بمقر الجامعة 

ي المستوي المنخفض من التكيف الدراسي بلغت ) اهم ا 
ي فز

ز بلغت  56  ,4لنتائج : نسبة الشباب الريفز  حي 
% ( فز

ي المستوي المتوسط من التكيف الدراسي ) 
% (، ومن اهم المشكالت   4,6% ( وبالمستوي المرتفع بلغت )    2,37فز

وس كورونا ضعف المهارات التقنية   ي ظل جائحة في 
ي التكيف الدراسي فز

ي الجامغي فز
ي  واجهت الشباب الريفز

الت 
، وارتفاع تكاليف التعليم عن بعد وعدم توفر مناخ ارسى مناسب وعدم مالئمة بعض المواد الدراسية   ي

للشباب الريفز
ي لطريقة التعليم عن بعد وضعف مهار 

ين، واظهرت النتائج ايضا وجود فروق ذات داللة احصائية فز ات المحاضز
وس كورونا )كوفيد  ي ظل جائحة في 

ز الذكور واالناث لصالح الذكور   19-مستوي التكيف الدراسي فز  ( بي 

وس كورونا )كوفيد  سوهاج  -مرص –التكيف الدراسي _ التعليم عن بعد  -شباب ال –(  19-الكلمات الدالة : في 
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز
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ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  
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Abstract : 

This study aimed to identify the level of academic adaptation of the university rural youth of the fourth 

year students at the Faculty of Literature, Sohag University, Egypt during the Corona Virus (Covid-19) 

pandemic and  to identify the most important problems that university  rural youth faced in academic 

adaptation during the (Covid-19) pandemic and to identify the significance of the differences in the level 

of academic adaptation of rural youth according to the gender variable (males and females)                                                

The study population consisted of (1875 )  students, the number of male was (447) and the number of 

female  was(1428) and the sample  was determined of ( 10 %) from males , which is determined by ( 45 

) students,  and ( 10 %) from females ,which is equivalent to  (143) females students. the total sample 

size was (188 ) respondents  chosen from the rural origin youth. 

 The data was collected using a questionnaire form collected by personal interview with the sample 

members at the university campus  

The most important results were: The percentage of university rural youth were found in low level of 

academic  adaptation with percentage of  ( 56,4% )  , and  the percentage of rural  youth at medium level 

of academic adaptation were (37,2%   ) , and  the percentage of rural  youth at  high level of  academic 

adaptation were (6,4%   )  , and the most important problems faced by the university rural youth  in 

academic adaptation during of the COVID-19 pandemic were the; weakness of technical skills for rural 

youth, the high cost of on-line learning, the lack of an family environment, the inadequacy of some 

learning materials in on-line learning, and the weak skills of teachers.  

The results also showed that There are statistically significant correlation in the level of academic 

adaptation during the Corona Virus (Covid-19) pandemic between males and females.  

Keywords:  Corona virus (Covid-19) - Youth -  Academic  adaptation –  On line  learning – Egypt – 

Sohag. 
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ي الوعاء  
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ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 المقدمة: 

وس كورونا   في  ظهر  فقد   . استثناء  بال  العالم  دول  اجتاحت جميع  ة  أزمة كبي  القريب  االمس  ي 
فز العالم   واجه 

ز من 19-)كوفيد  وس حياة الماليي  ي مدينة يوهان الصينية ومنها انتقل اىلي مختلف بلدان العالم وهدد هذا الفي 
(  فز

 الناس واثر سلبا عىلي جميع مناحي الحياة.  

وس   ي تمتاز بالتحدي الكبي  ويعتير في 
ين والت  ي القرن الواحد والعرسر

ي شهدتها االنسانية فز
كورونا من اهم االمور الت 

لإلنسانية فهو مرض رسي    ع االنتشار ومتعدد طرق العدوي ويمثل اعىلي معدالت الوفيات عالميا ، حيث انه ال توجد 
الرس  انتشاره  ي 

فز التحكم  ي 
فز للمساعدة  وسات  للفي  الوقائية مثل ادوية وال مضادات  االجراءات  تطبيق  ويعتير  ي    ع 

ي  
فز عليه  االعتماد  االفراد  يستطيع  ما  ومشكالته هي كل  التنفسي  الجهاز  ومراقبة  االسطح  وتطهي   االيدي  نظافة 

 (   (Nahla , et al.,2021(    Huiming, et al.,2020مواجهة العدوي ) 

ي اكير انقطاع شهدته المؤسسات    19وقد تسبب مرض كوفيد _ 
ر منه  فز   6,1التعليمية عىلي مر التاري    خ حيث ترصز

ي اكير من  
ي جميع القارات واثر سلبا عىلي    190بليون طالب فز

% من الطالب عىلي مستوي العالم )االمم    94دولة فز
، وقد    2:   2020المتحدة ، ي بدال عن التعلم المبارسر

وئز ( مما دفع المؤسسات التعليمية اىلي التحول اىلي التعلم االلكي 
ا ز  واكير اطمي  واالتصال  المعلومات  بتكنولوجيا  ارتباطا  اكير  الجيل  ان كون هذا  من  انطالقا  ذلك  اىلي  لمسؤولون 

ي حياتهم اليومية ) السعود ،
( و لكن  قد يواجه التحول نحو   4:   2021استعدادا الستخدام التطبيقات المختلفة فز

ا العالم  ي دول 
ة وبصفة خاصة فز التعليم صعوبات كثي  من  النوع  االقتصادي هذا  المستوي  لثالث حيث ضعف 
ي و نجاة ،

 (  39:  2021واالجتماغي والتعليىمي لمثل هذه الدول  )توائ 

ي منها وتفاقمت اثناء ازمة كورونا) كوفيد _  
ي يعائز

وبالنظر اىلي التعليم المرصي فان هناك العديد من المشكالت الت 
زة الحاسوب وافتقار التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ( مثل ضعف التمويل وسوء البنية التحتية وعدم توفر اجه19

 (   16:  2021)ابو عليوة ،

ويعتير الشباب بصفه عامة من اهم فئات المجتمع انطالقا من الدور الجوهري الذي سوف يقدمه اىلي المجتمع 
ي ذات الوقت . فمن المعروف ان االوطان قد بنيت عىلي اكتاف الشباب وان  

ي تحتوي واىلي ذاته فز
المجتمعات الت 

ي مواجهة االزمات واالخطار ويمثل 
عىلي فئة شباب قوية ومتعلمة وذات قيم هي المجتمعات االكير اتزانا وثباتا فز

ي تؤهلهم لقيادة المجتمع نحو االمام . 
 الشباب فئة ال باس بها من حيث العدد والسمات الت 

اىلي    تسغي  ي 
الت  المجتمع  مؤسسات  احدي  الجامعة  ي  وتعتير 

فز ز  صالحي  افرادا  ليكونوا  وتهيئتهم  الشباب  اعداد 
ي دول العالم اىلي 

ها من الجامعات فز المجتمع وقادرين عىلي اداء دورهم بكفاءة وتسغي الجامعات المرصية مثل غي 
وس كورونا )كوفيد  ا امام إتمام العملية التعليمية    19-تخطي النتائج السلبية النتشار في  ي شكلت معوقا كبي 

( و الت 
ز ورفع مستوي   .  فاتجهت الجامعات المرصية اىلي محاولة تسهيل االوضاع  وتيسي  االجراءات عىلي الطالب الجامعيي 

التعليمية  البيئة  مع  الدراسي  للتكيف  السبل  واتخاذ كافة  بعد  عن  التعليم  عملية  من خالل  الدراسي  تحصيلهم 
 الجديدة  

التع العملية  فهم  ي 
فز للطالب  الدراسي  التكيف  يساعد  التعليم و  بيئة  وواجبات  متطلبات  مع  التكيف  ي 

وفز ليمية 
ز والزمالء وانعكاس ذلك عىلي الحياة التعليمية الجيدة المصحوبة بقبول قيم ومعايي  بيئة   والتفاعل مع المعلمي 

 ( Nadezhda, et al.,2020التعليم الجامغي ) 
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ي الجامعي ف

 ( بإحدى كليات جامعة سوهاج 19-التكيف الدراسي للشباب الريف 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي تشي  اىلي ان هناك قصور ورغم الجهود المبذولة للتكيف مع بيئة التعليم الجديدة اال ان  
هناك الكثي  من االدلة الت 

ورة معرفة اوجه القصور والفرص الت  يمكن االستفادة منها فز هذا  ي العملية التعليمية وهو ما استدغ اىل ضز
فز

 المنهج الجديد بالعملية التعليمية اال وهو التعلم عن بعد. 

 : المشكلة

وس كورونا )كوفيد   العملية التعليمية بجميع المؤسسات التعليمية ، واحدثت صدعا   ( عىلي 19-اثرت جائحة في 
ورة استمرار  ي العملية التعليمية وكان يجب االنتباه اىلي ضز

ي قدرة هذه المؤسسات عىلي مواجهه االستمرار فز
ا فز كبي 

ة هو االتجاه نحو  التعليم بعد،  العملية التعليمة واستكمال المناهج الدراسية للطالب فكان الحل االمثل لهذه العير
ونية ورغم امكانية تحقيق ذلك  امج االذاعية والمنصات والمواقع االلكي  التعليم عن طريق القنوات التلفزيونية والير
ي ظل انتشار تكنولوجيا االتصال والمعلومات اال انه قد يواجه الطالب وبصفة خاصة الطالب 

ي الوقت الحاىلي فز
فز

ي تؤ 
ز العديد من المشكالت الت  دي اىلي ضعف التكيف الدراسي وفشل استمرار العملية التعليمة ومن هنا  الريفيي 

وس كورونا )كوفيد ي ظل جائحة في 
(  لدي الطالب    19-جاء التساؤل  التاىلي ما هو مستوي التكيف الدراسي فز

ي واجهت الشباب للتكيف الدراسي اثناء ازمة كورونا. 
 والطالبات من المناطق الريفية واهم المشكالت الت 

 اهداف البحث: 

وس كورونا  )كوفيد   .1 ي ظل جائحة في 
ي الجامغي فز

 19-التعرف عىلي مستوي التكيف الدراسي لدي الشباب الريفز
  ) 

وس  .2 في  جائحة  ي ظل 
فز الدراسي  للتكيف  الجامغي  ي 

الريفز الشباب  واجهت  ي 
الت  المشكالت  اهم  عىلي  التعرف 

 (  19-كورونا )كوفيد 
ي مستوي التكيف ا .3

وس كورونا  التعرف عىلي الفروق فز ي ظل جائحة في 
ي الجامغ فز

لدراسي لدي الشباب الريفز
 اناث (   –( تبعا لمتغي  النوع )ذكور  19-)كوفيد 

 اهمية البحث: 

البالد خاصة  بها  ي تمر 
الت  إدارة الزمات  للتعامل مع  الدراسة من اهمية الوصول اىلي منهجيه علمية  تنطلق هذه 

الجامغي مستقب الشباب  بتعليم  تتعلق  المستدامة  حينما  التنمية  اهداف  اليوم حيث من  الغد وحاضز    2030ل 
ي 
فز تفيد  البحث  نتائج  تكون  بتلك االزمة قد  البالد  اطار مرور  الجيد وفز  التعليم  اىل  الذى يسغ  الثالث  الهدف 

 محاولة التكيف الدراسي للشباب الجامغي اثناء االزمات المستقبلية 

 االطار النظري للبحث : 

أنهم يمثلون الحاضز والمستقبل وهم يعد الشباب الجا ي يعتمد عليها المجتمع؛ حيث 
ة االساسية الت  ز مغي الركي 

ي   العنرص الهام والفعال الذى يضمن بقاء واستمرار المجتمع
ويعتير التكيف الدراسي هو وسيلة الطالب للنجاح  فز

السو  النمو  اىلي  والسبيل  والمتعلم  المعلم   
ز بي  والتوائم  التعليمية  )بن المؤسسات  واجتماعيا  انفعاليا  و  معرفيا  ي 

 (    ( 6:  2012سعيد ،

)رجب  حاجاته  واشباع  اهدافه  تحقيق  تعيق  قد  اي ظروف  لمواجهة  الفرد  طاقات  تعبئة  بأنه  التكيف  ويعرف 
ي يعدل بها الفرد بناءه النفسي او سلوكه ليستجيب   269:    2008واخرون ،

( وهو " مجموعة ردود االفعال الت 
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ي الجامعي ف

 ( بإحدى كليات جامعة سوهاج 19-التكيف الدراسي للشباب الريف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

محيطية وط  الذات   لرسر فهم  من حيث  وذاته  الفرد  ز  بي  التكيف عالقة صحية  ويوفر  ة جديدة  او خير محدودة 
ي تواجهه و ان يفهم الفرد الواقع الذي يعيش فيه ويدرك 

ي ايجاد الحلول والبدائل للمشكالت الت 
وتقيمها والمرونة فز
 (    24:   2011ظروفه ) الجعيد ، 

ي يقوم بها الطالب الستيعاب المواد الدراسية والنجاح فيها  ويمثل التكيف الدراسي العملية الدينامية ا
لمستمرة الت 

ات العملية التعليمية ورسعة استجابته    159:    2018)مالل وجميلة ، (، وانه قدرة الطالب عىلي التوافق مع متغي 
.  وان من اهم   ز امكانياته وتعديل سلوكياته ليتوافق مع ما يطرأ عليها من تغيي  العوامل المؤثرة  لظروفها وتحسي 

االقتصادية  والظروف  التعليم  نحو  الدافعية  ودرجة   ، للطالب  النفسي  االستقالل  هي  الدراسي  التكيف  عىلي 
ي ،  ( 14: 2019والمعيشية ألرسة الطالب ) العتيتر

ات  الخير خالل  من  وتعديله  السلوك  تعلم  بعملية  تهتم  ي 
الت  السلوكية  النظرية  إطار  ي 

فز ه  تفسي  يمكن  ما  وهو 
ي بيئة العملية التعليمة والم

ي التكيف الدراسي مع التغي  فز
عارف السابقة . ووفقا لهذه النظرية يمكن للشباب الريفز

التعليم واهميته  اثناء تنشئته االجتماعية عن قيمة  ي تكونت لديه 
الت  ات  المعارف والخير من خالل االستناد اىلي 

ي حل المشكالت . 
 والدافعية نحو التعليم والمرونة فز

( اىلي  2021تناولت عدة دراسات االتجاه نحو دراسة التوافق والتكيف الدراسي حيث اشارات دراسة )محمد ، وقد 
التعرف عىلي مستوي التوافق الدراسي وعالقته بالكفاءة الذاتية االكاديمية لدي عينة من طالبات المرحلة االساسية  

( سنة وتوصلت النتائج  16- 13اوح اعمارهن من ) طالبة تي   140العليا خالل جائحة كورونا وكانت عينة الدراسة 
ز  بي  ايجابية  ارتباطية  االكاديمية ووجود عالقة  الذاتية  والكفاءة  الدراسي  التوافق  اىلي وجود مستوي متوسط من 

 التوافق الدراسي والكفاءة الذاتية االكاديمية   

، واخرون  ي  )القصائر دراسة  القدرة    2021وعن  استقصاء  اىل  بالتكيف ( هدفت  وس كورونا  في  ات  لتأثي  التنبؤيه 
( طالبا وطالبة من 566النفسي لطلبة الجامعات بسلطنة عمان خالل مدة جائحة كورونا عىلي عينة مكونة من ) 

ي  
، واظهرت النتائج ان طلبة الجامعات قد تأثروا بجائحة   2020جامعات سلطنة عمان خالل الفصل الدراسي الثائز

وس كورونا بشكل دال الدراسية    في  ي : جاء مجال االعباء 
تأثرها كاالئ  المجاالت من حيث  احصائيا ، وقد ترتب 

الثانية كما جاء مجال ضغط  بة  المي  ي 
التواصل االجتماغي فز المرتبة االوىلي وجاء مجال  ي 

فز الجائحة  تبة عىلي 
المي 

ي المرتبة الثالثة واظهرت النتائج ان طلبة الجامعات قد تأثر 
وس كورنا تأثرا جعل المستقبل الدراسي فز وا بجائحة في 

ز الذكور  ي مستوي التكيف النفسي بوجود الجائحة بي 
متوسط تكيفهم ضعيف ،كما اظهرت النتائج وجود فروق فز

 واالناث لصالح االناث . 

ي ،  
ي ظل جائحة كورونا   2021وعن دراسة )مصطفز

( هدفت الدراسة التعرف عىلي معوقات التعليم عن بعد فز
 (covid-19   م )  ز الدراسة وىلي امر وكانت   143معلم و  141ن وجهة نظر معلىمي واولياء امور الطلبة، وكانت عي 

ي نفس 
ي حالة وجود اكير من طالب فز

النتائج زيادة تكاليف التعليم عن بعد وصعوبة متابعة اولياء االمور ألبنائهم فز
 عىلي استخد

ز ز وضعف قدرة المعلمي  ل وغياب تفاعل الطالب مع المعلمي  ز
 ام وسائل التكنولوجيا الحديثة . الميز

وس كورونا واثبتت بوجود ايجابيات وسلبيات  ي ظل مواجهه في 
وقد تناولت الدراسات السابقة قضية التعليم فز

نحو التعلم عن بعد فز ظل أزمة كورونا ويحاول البحث الحاىل دراسة التكيف الدراس فز ظل ازمة كورونا للشاب 
ي الجامغي عماد المجتمع

 ات الريفية إلحداث تنمية مستدامة بالمجتمعات الريفية قائمة عىل شبابها المتعلم الريفز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 الطريقة البحثية : 
ي  .1

 
 : المجال الجغراف

ز البحث عىل دراسة التكيف الدراس  تم إختيار منطقة البحث بحرم جامعة كلية اآلداب بجامعة سوهاج حيث تركي 
اثناء ازمة كورونا بإحدى جامعات محافظة سوهاج.وتعد محافظة سوهاج موطن إقامة  للشباب الريفز الجامغي  

 الباحثة الرئيسية. 
ي وطريقة اختيار العينة: . 2  المجال البشر

ي المناطق الريفية والمقيدين بالجامعة بكلية اآلداب 
ز فز ى للبحث الطالب والطالبات المقيمي  إشتمل المجال البرسر

( و بلغ  1428( طالب وطالبة وبلغ عدد االناث )  1875بعة وتكون مجتمع الدراسة من ) جامعة سوهاج الفرقة الرا
( طالب 45% من الذكور اي ما يعادل ) 10( وتم تحديد العينة بنسبة  2022( )كلية االداب،  447عدد الذكور)  

شأة ريفية وتم ( طالب وطالبة ذو ن  188( طالبة فكان اجماىلي حجم العينة ) 143% من االناث بما يعادل )   10و
 اختيارهم بطريقة العينة العمدية 

3-  : ي
 . 2022تم جمع البيانات خالل شهر يونيو لعام المجال الزمن 

المستخدم والمنهج  الدراسة  الوصفز نوع  المنهج  الوصفية حيث  الدراسات  مجموعة  من  البحث  هذا  يعتير   :

 التحليىل
قابلة الشخصية للمبحوثات تم إعدادها وفقا ألهداف : تم إستخدام إستمارة إستبيان بالمأدوات جمع البيانات

ي )مالل ،  
ي ،    2017البحث وباالستعانة بدراست 

(  وتم اختبارها مبدئيا عىل خمسة عرسر مبحوث،    2021( و)مصطفز
وقد اشتملت االستمارة عىلي خمسة اقسام القسم االول وقد تناول التعرف عىلي الخصائص الشخصية للطالب 

ز  ي تضمن السؤال عن مصادر معلوماتهم    والطالبات المقيمي 
بالمناطق الريفية والمقيدين بالجامعة والقسم الثائز

وس كورونا والقسم الثالث اشتمل عىلي التعرف عىلي درجة المرونة الذهنية لهؤالء الطالب تجاه االجراءات  عن في 
الداف درجة  عىلي  بالتعرف  اختص  الرابع  والقسم  وس كورونا  في  لمواجهه  ازية 

الطالب االحي  لدي  للتعلم  عية 
ا  ز والقسم الخامس اشتمل عىلي عبارات التكيف الدراسي وهو المتغي  التابع بهذه الدراسة واخي  ز الريفيي  الجامعيي 
وس  ي ظل جائحة في 

ي اثناء التكيف الدراسي فز
ي واجهت الشباب الريفز

القسم الذي حدد بجدية اهم المشكالت الت 
 مة. كورونا وتم إجراء التعديالت الالز 

ي البحث:  
 
تم إستخدام العرض الجدوىل باألعداد والتكرارات والنسب المئوية الدوات اإلحصائية المستخدمة ف

ز الذكور واالناث   لعرض النتائج ، وإختبار "ت" الختبار داللة الفروق بي 

ات البحث وتعريفاته اإلجرائية وكيفية قياسه:   متغير
 : التكيف الدراسي :  

ً
ي يحصل عليها  الطالب او    يقصد بالتكيفاوال

ي هذا البحث بانه هو  الدرجة الت 
الدراسي فز

ي تعير عن مدي قدرته او قدرتها عىلي متابعة المناهج  الدراسية عن بعد 
الطالبة عىلي مقياس التكيف الدراسي و الت 

ز وا ي والمتابعة الجيدة  لجميع المواد الدراسية و التواصل الفعال مع المعلمي 
ز الكافز كي 

ي الحوار  بالي 
لمشاركة الهادفة فز

ي تحد من نجاح العملية 
مع الزمالء والقدرة عىلي انجاز المهام و اداء االختبارات والتغلب عىلي جميع المعوقات الت 

 التعليمة 

ي فهم المادة العلمية  ، اشعر بالتوتر اثناء الدرس،     : سؤال المبحوثير  عن مايلوتم قياسه من خالل  
اجد صعوبة فز

نت ، اشعر ان المعلم ال يهتم بجميع الطالب  افقد تواصىلي رسيعا مع المعلم ،اشعر بالحرج من التحدث عير االني 
ي ىلي اثناء الدرس ، وقت القاء الدروس غي  مناسب ىلي وأل 

ي متابعة ارسئ 
ي بالصف ، يقلقتز

ي ، ال  ،افتقد زمالئ 
رسئ 

ي متابعة جميع المواد الدراسية ، انجز المهام الدراسية ببطء ، 
ي التعليمية ، اخفق دوما فز

اشعر بالرضا عن حالت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي التقنية ضعيفة  
ي عملية التعليم عن بعد ، قدرائ 

ز ومتابعة فز ي اقل تركي 
ي الدخول اىلي الدرس ، اشعر ائز

اجد صعوبة فز
ي النهاية  

ي الحوار والمناقشات ، ، ال استطيع اكمال الدرس حت 
، اطلب المساعدة دوما ال نجاز مهامي ، ال اشارك فز

ي  
ونية ، افتقد الرسعة فز ال اعرف كيف اجيب عىلي االختبارات ، افضل قاعات الدرس بالجامعة عن الفصول االلكي 

واحدة واىلي   الرد عىلي االسئلة واعطيت االستجابات موافق واىلي حد ما وال اوافق واعطيت الدرجات موافق درجة
حد ما درجتان وغي  موافق ثالث درجات وتم جمع الدرجات لجميع العبارات للحصول عىلي الدرجة الكلية للتكيف  

 الدراس   

ات المستقلة المدروسة:   المتغير

ز فقط2، 1.النوع : ويقصد بة الجنس ذكر ام انتر وتم اعطاء االستجابات ) 1 مي 
 ( للي 

اعطاء 2 وتم  ووالدته  المبحوث  والد  اتمها  ي 
الت  التعليمية  الحالة  بها  ويقصد  واالم:  لالب  التعليمية  الحالة   .

  3،  2،  1االستجابات ) ام ، تقراء وتكتب ، االبتدائية ، االعدادية ، مؤهل متوسط ، متوهل جامغ ( الدرجات)  
ز فقط   6، 5، 4، مي 

 ( للي 
ز فز نفس المسكن وعير عنة بالرقم الخام .عدد افراد االرسة : ويقصد به3  ا عدد االفراد باالرسة المقيمي 
تاجر،حرفز ،عمل موسىم ، 4 يمارسة االب واعطيت االستجابات)مزارع ،  الذي  العمل  به  : يقصد  .عمل االب 

ز فقط6، 5،  4، 3، 2،  1موظف حكوم ، موظف قطاع خاص ( الدرجات )  مي 
 ( للي 

ز  2،  1الذي تمارسة االم واعطيت االستجابات )تعمل ، ال تعمل ( الدرجات )    . مهنة االم: يقصد به العمل5 مي 
( للي 

 فقط 
ي الجامغي المعلومات الخاصة 6 

ي يتلف  منها الشباب الريفز
. مصادر المعلومات : ويقصد به مصادر المعلومات الت 

نت االصدقاء ، و  وس كورونا ومنها التليفزيون ، الراديو ، الصحف ، االني  مسؤول الصحة بالقرية  واعطيت بفي 
ز  مي 

 درجات للي 
وس كورونا 7 ازية نحو في 

ي اتخاذ القرارات تجاه االجراءات االحي 
. المرونة الذهنية : ويقصد بها مرونة التفكي  فز

  ، واضح  بشكل  الحظر  موضوع  ، رفضت  الكمامة  بارتداء  التنبيه  عىلي  بسهولة  وافقت   : العبارات كالتاىلي  وكانت 
هات والنوادي استجبت لقرا ز احم ، رفضت فكرة التباعد االجتماغي ، وافقت عىلي اغالق المتيز ز رات الدولة لمنع الي 

ي دور العبادة رغم خطر العدوي وتم اعطاء االستجابات ) نعم ، اىلي حد ما ، ال  ( الدرجات ) 
،  3، االضار أن اصىلي فز

ي حالة العبارات1،  2
ي حالة العبارات االيجابية والعكس فز

السلبية وتم جمع الدرجات للحصول عىلي درجة   ( ( فز
 كلية 
التعليم ومواجهه 8 الجامغي للحصول عىلي  ي 

الريفز الشباب  الداخىلي لدي  الدافع  بها  : ويقصد  للتعليم  الدافعية   .

ي الحياة احراز مستوي تعليىمي عاىلي ، احاول تطوي    ع جميع االمور 
ي فز
مشكالت الدراسة وكانت العبارات كالتاىلي : هدفز

ي مشكلة ، اشعر إلكما
ي اذا ما واجهتتز

ي ترك دراست 
ي موعدها ، ارغب فز

ي الدراسية فز
ل تعليىمي ، اقوم بأداء واجبائ 

ي الدراسية وتم اعطاء االستجابات ) نعم 
ي اداء واجبائ 

بالضيق اثناء تواجدي بالصف الدراسي بالجامعة ، اتهاون فز
ي حالة ا1،  2،  3، اىلي حد ما ، ال  ( واعطيت الدرجات ) 

ي حالة العبارات السلبية وتم  ( فز
لعبارات االيجابية والعكس فز

 جمع الدرجات للحصول عىلي درجة كلية  
 الخصائص الشخصية للمبحوثير   

ز وفقا لخصائصهم الشخصية واالجتماعية اىل أن نسبة  1تشي  النتائج الواردة بجدول )  ( والخاصة بتوزي    ع المبحوثي 
% (  كانت من الذكور، ويمكن تفسي  ذلك بأن الفتيات 9,23االناث ونسبة ) %( من اجماىلي العينة كانت من  1,76) 

 الريفيات يفضلن الكليات االدبية نظرا ألنها اكير مالئمة لظروفهن المعيشية 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي االميون بلغت )  
ي الذين يقرؤون ويكتبون بلغت   4,8وعن نسبة اباء الشباب الريفز

%( ونسبة اباء الشباب الريفز
ز عىل الشهادة االبتدائية بلغت ) %( ونسبة اب  6,9)  ي الحاصلي 

ي    0,16اء الشباب الريفز
% ( ونسبة اباء الشباب الريفز

ز عىل الشهادة االعدادية بلغت )  ز عىل مؤهل متوسط بلغت ) 4,14الحاصلي  ز  % (،   6,35%( والحاصلي  والحاصلي 
 ( العينة بنسبة ) 3,22عىلي مؤهل جامغي بلغت  ي %( م  9,75%( ويتضح ان اكير من نصف 

الريفز اباء الشباب  ن 
ي نرسر 

ي المؤهل المتوسط والمؤهل الجامغي ويمكن تفسي  ذلك بان الدولة المرصية قد نجحت فز
ينتمون اىلي فئت 

ي قد استجاب اىلي تلك الجهود.  
 الوغي بالمناطق الريفية بأهمية التعليم وان المجتمع الريفز

ي بلغت نسبة االميا
ز ) 2,12ت ) وفيما يتعلق بنسبة امهات الشباب الريفز ي يقرئن ويكتير

%( ونسبة   0,8% (و الالئ 
ي الحاصالت عىل الشهادة االبتدائية بلغت ) 

الريفز %( والحاصالت عىل الشهادة االعدادية  3,22امهات الشباب 
 ( ) 0,16بلغت  بلغت  متوسط  مؤهل  والحاصالت عىل   )%6,26  ،) بلغت)  %  جامغي  مؤهل  عىلي  والحاصالت 

ي متدنية وان االفضلية للذكور %( وهو ما يمكن تفسي  بان 9,14
ي المجتمع الريفز

ه الزالت الحالة التعليمية لإلناث فز
 من حيث التعليم. 

ز قد بلغت )    1وتشي  النتائج الواردة بجدول  )   ي الذي يعمل ابائهم مزارعي 
% (،   9,47( اىل ان نسبة الشباب الريفز

ز )    9,  6والتجار بلغت نسبتهم )  ي الذي يعمل ابائهم بعمل موسىم  %( ونسب4,6%( ونسبة الحرفيي 
ة الشباب الريفز

ي القطاع الحكومي بلغت )  3, 7بلغت ) 
ز فز ي الذي يعمل ابائهم  9,23%( ونسبة الموظفي 

%( ونسبة الشباب الريفز
ي القطاع الخاص بلغت ) 

ي نظرا لتوارث   5,8فز
ي المجتمع الريفز

%( ويمكن تفسي  ذلك بانه الزالت مهنة الزراعة فز
 مهنة ايضا متوارثة من االباء.  االراض وانها 

ي الذي تعمل امهاتهم بلغت ) 
ي الذي ال تعمل 1,35اما فيما يتعلق بنسبة الشباب الريفز

% ( ونسبة الشباب الريفز
ي ترفض خروج المرأة من   9,64امهاتهم قد بلغت ) 

ي المجتمع الريفز
%(  ويمكن تفسي  ذلك بان العادات والتقاليد فز

ل للعمل هذا فضال عن ز  انخفاض المستوى التعليىم  الميز

اوح اعداد افراد ارسهم من  1تشي  النتائج  الواردة بجدول )   ي الذي تي 
  5افراد اىل     3( اىل ان نسبة الشباب الريفز

اوح اعداد افراد ارسهم من    4,23افراد بلغت )   ي الذي تي 
  4افراد بلغت  )   8افراد اىل    6%( ، ونسبة الشباب الريفز

اوح اعداد افراد ارسهم من  %( ونسبة الشبا  57, ي الذي تي 
%( ويمكن   2,19فرد بلغت )    11افراد اىل    9ب الريفز

 تفسي  ذلك بإنتشار االرس الممتدة حيث طبيعة المجتمع بمحافظة سوهاج والعزوة باالهل. 

ي المستوى المنخفض من المرونة الذهن1تشي  النتائج الواردة بجدول )   
ي فز

ية نحو ( اىلي ان نسبة الشباب الريفز
وس كورونا )كوفيد   ازية لفي 

ي المستوى المتوسط من المرونة الذهنية  2,12( بلغت) 19-االجراءات االحي 
% ( وفز

وس كورونا )كوفيد ازية لفي 
ي المستوى المرتفع  من المرونة الذهنية 3,54( بلغت ) 19-نحو االجراءات االحي 

%( و فز
وس كورونا )كوفيد ازية لفي 

% ( ويمكن تفسي  ذلك بان عينة الدراسة من 5,33( بلغت ) 19-نحو االجراءات االحي 
ي عىلي القيم والتقاليد وعىلي حب العائلة و مساعدة الجار واغاثة الملهوف و عىلي مد يد  ي الذي ترئر

الشباب الريفز
وس كورونا ي في 

 العون لكل محتاج كل هذه القيم وقفت عقبة امام اجراءات منع تفسر

ي ظل 1ول ) تشي  النتائج  الواردة بجد 
ي المستوى المنخفض من الدافعية للتعليم فز

ي فز
( اىلي ان نسبة الشباب الريفز

وس كورونا )كوفيد   ي المستوى المتوسط من الدافعية   2,36(  بلغت ) 19-جائحة في 
ي  فز

%(  ونسبة الشباب الريفز
وس كورونا )كوفيد  ي ظل جائحة في 

ي المستوى المرتفع  % ( ونسبة الشباب الر 2,53   (  بلغت )    19-للتعليم فز
ي فز
يفز
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87 
ي              وس كورونا )كوفيداحمد وعبدالوهاب وسعد و وعلي وعراب  ي ظل جائحة فير

 
ي الجامعي ف

 ( بإحدى كليات جامعة سوهاج 19-التكيف الدراسي للشباب الريف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

وس كورونا )كوفيد ي ظل جائحة في 
للتعليم فز الدافعية  )   19-من  اثر 6,10( بلغت  بان  ( ويمكن تفسي  ذلك   %

ي واضعف من الدافع نحو التعليم 
ا عىلي الشباب الريفز وس كورونا كان كبي   في 

ي الذين  1وتوضح النتائج الواردة بجدول ) 
وس كورونا ( ان نسبة الشباب الريفز يحصلون عىل معلوماتهم عن في 

وس كورونا )كوفيد   6,67( من التلفاز بلغت )   19-)كوفيد  ( من    19-%( والذين يحصلون عىل معلوماتهم عن في 
وس كورونا )كوفيد  2,36الراديو بلغت )  ي الذين يحصلون عىل معلوماتهم عن في 

(   19-%(  و نسبة الشباب الريفز
نت بلغت )  وس كورونا )كوفيد%  5,58من االني  ( من الصحف   19-( و الذين يحصلون عىل معلوماتهم عن في 

وس كورونا )كوفيد  6,17والجرائد بلغت )  ( من االصدقاء بلغت  19-%( والذين يحصلون عىل معلوماتهم عن في 
وس كورونا )كوفيد1,51)  ي الذين يحصلون عىل معلوماتهم عن في 

صحة  ( من مسؤول ال 19-( ونسبة الشباب الريفز
ي المرحلة الحالية  9,6بالقرية بلغت ) 

نت والتلفاز من اهم وسائل االعالم فز %(  ويمكن تفسي  ذلك ان شبكة االني 
ي معلوماتهم من تلك الوسائل  

ي يستف 
 وان الشباب الريفز

ات المستقلة المدروسة  1جدول)  ي الجامعي وفقا للمتغير
 ( توزي    ع الشباب الريف 

 النوع 
 

 ذكور 
 اناث 
 الجملة  

 العدد 
 
45 
 143 
 188 

% 
 
9,23 
1,76 

100 

 عدد افراد االرسة
 افراد (  5افراد الي 3)
 افراد (  8افراد الي  6) 
 فرد (  11افراد الي  9)
 الجملة  

 العدد 
44   
108 

 36 
188 
 

% 
4,23  
4,57  
2,19 

188 

 الحالة التعليمية لالم 
 امية  

 تقرأ وتكتب 
 حاصلة علي البتدائية 

 حاصلة علي االعدادية  
مؤهل    علي  حاصلة 

 متوسط 
مؤهل    علي  حاصلة 

 جامعي 
 الجملة   

 العدد 
23 
 15   

42   
30   
50 
 28  

188 

% 
2,12  
0,8   
3,22  
0,16  
6,26  
9,14 

100 

 الحالة التعليمية لالب 
 امي 

 يقرأ ويكتب 
 حاصل علي االبتدائية 
 حاصل علي االعدادية 
مؤهل   علي  حاصل 

 متوسط 
علي   مؤهل  حاصل 

 جامعي 
 الجملة 

 العدد 
9   
 13   

30   
27 
 67  

42 
188 
 

% 
4,8  
6,9  
0,16  
4,14  
6,35  
3,22 

100 
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ي              وس كورونا )كوفيداحمد وعبدالوهاب وسعد و وعلي وعراب  ي ظل جائحة فير

 
ي الجامعي ف

 ( بإحدى كليات جامعة سوهاج 19-التكيف الدراسي للشباب الريف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 عمل االب 
 مزارع

 تاجر  
ي   

 
 حرف

ي  
 
 ارزف

 موظف حكومي   
 موظف قطاع خاص  

 الجملة 

 العدد 
90   
18 
 12 
 7   

45 
 16 
 188 
 

% 
9,47  
6,9  
4,6  
7,3  
9,23  
5,8 

100 

 المرونة الذهنية 
منخفض    مستوي 
 (    12الي  10)

( متوسط   13مستوي 
 (  15الي 
 ( مرتفع   16مستوي 

 (  18الي 
 الجملة 

 

 العدد 
23    
 

102 
 
 63 
 

188 
 

% 
2,12   
 
3,54   
 
5,33 
 

100 

 مهنة االم 
 تعمل  

 ال تعمل 
 الجملة  

 العدد 
66  
122 
188 

% 
1,35  
9,64 

100 

 الدافعية للتعليم 
منخفض    مستوي 
 (   12الي  10)
 13مستوي متوسط ) 

 (15الي 
 ( مرتفع   16مستوي 

 (  18الي 
 الجملة  

 العدد 
68    
 

100 
 
  20 
 

188 

% 
2,36   
 
2,53   
 
6,10 
 

100 

 مصادر المعلومات 
 التلفزيون 

 الراديو 
 الصحف 
نت   االني 
 االصدقاء 

 مسئول الصحة 
 الجملة  

 العدد 
127 
68 
33 
110 
96 
13 
188 

% 
6,67 
2,36 
6,17 
5,58 
1,51 
9,3 

100 

   

 المصدر : استمارة االستبيان               

 النتائج ومناقشتها 

كورونا    وس  فير جائحة  ظل  ي 
 
ف الجامعي  ي 

الريف  للشباب  الدراسي  التكيف  مستوي  علي  التعرف   : اوال 
 (: 19)كوفيد_ 

ز وفقا لمستوي التكيف الدراسي   2تشي  النتائج  الواردة بجدول  )  ي للمبحوثي  ( والخاص بالتوري    ع العددي والنستر
ي المستوى المنخفض من التكيف

ي فز
وس كورونا )كوفيد    اىلي ان نسبة الشباب الريفز ي ظل جائحة في 

- الدراسي فز
وس    4,56( بلغت )   19 ي ظل جائحة في 

ي المستوى المتوسط من التكيف الدراسي فز
ي فز
% ( ونسبة الشباب الريفز

ي ظل   2,37(  بلغت )   19-كورونا )كوفيد
ي المستوى المرتفع  من التكيف الدراسي فز

ي فز
% (  ونسبة الشباب الريفز
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89 
ي              وس كورونا )كوفيداحمد وعبدالوهاب وسعد و وعلي وعراب  ي ظل جائحة فير

 
ي الجامعي ف

 ( بإحدى كليات جامعة سوهاج 19-التكيف الدراسي للشباب الريف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

وس كورونا   % ( و يمكن تفسي  ذلك بسبب حداثة نظام التعليم عن بعد   6 ,4(  بلغت )   19-)كوفيدجائحة في 
ي واجهتم اثناء عملية التعليم عن 

بالنسبة للطالب وبسبب وجود الكثي  من المشكالت الشخصية والتكنولوجية الت 
 (  Ana,2021بعد وتتفق نتائج الدراسة هذه مع دراسة ) 

ي ا2جدول) 
وس كورونا ( توزي    ع الشباب الريف  ي ظل جائحة فير

 
 لجامعي وفقا لمستوى التكيف الدراسي ف

 التكيف الدراسي  
 درجة (   33درجة الي    20مستوي منخفض )
 درجة (  47درجة الي  34مستوي متوسط )
 درجة (  60درجة الي  48مستوي مرتفع )

 الجملة 

 العدد 
106 
70 
12 
188 

 % 
4,56 
2,37 
4,6   

100 
 

 المصدر : استمارة االستبيان             

ي ظل جائحة  
 
الدراسي ف التكيف  ي 

 
الجامعي ف ي 

الريف  ي واجهت الشباب 
الن  التعرف علي اهم المشكالت   : ثانيا 

وس كورونا ) كوفيد  ( :  19-فير

 ( بجدول  الواردة  النتائج  الهم    3تشي   وفقا  ز  للمبحوثي  ي  والنستر العددي  بالتوزي    ع  والخاصة  ي  ( 
الت  المشكالت 

ي المتعلم الذي واجه مشكلة ضعف المهارات التقنية واالتصالية للطالب قد 
واجهتهم اىلي ان نسبة الشباب الريفز

% ( ويمكن تفسي  ذلك بان عدد كبي  من افراد العينة ال تتوفر لديهم ادوات واجهزة تكنولوجية   6,60بلغت )  
ة سابقة للتعرف عىلي المها رات التقنية واالتصالية ، بينما اوضحت النتائج نسبة الشباب حديثة وعدم توفر خير

وس كورونا بلغت )  ي ظل جائحة في 
ي الذي واجه مشكلة ارتفاع تكاليف التعليم عن بعد فز

%(  ويمكن 0,59الريفز
وس كورونا )  ي عاشتها البالد اثناء انتشار في 

الكوفيد تفسي  ذلك باإلشارة اىلي سوء االوضاع االقتصادية والمعيشية الت 
ي الذي واجه مشكلة انقطاع االتصال    19-

ي ادت اىلي ضعف الدخول او انعدامها ، وعن نسبة الشباب الريفز
( والت 

وس كورونا بلغت )  ي ظل جائحة في 
نت اثناء عملية التعليم عن بعد فز %(  ويمكن تفسي  ذلك بان بعض  9,65باألني 

ي من  
ي جمهورية مرص العربية  تعائز

سوء البنية التحية مما يؤثر عىلي سلبا عىلي مدي توفر تلك المناطق الريفية فز
 ( دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  جودتها  مدي  و  دراسة  Marques&Reis,2020)الخدمات  و 

 (Terenko&Oglen,2020) 

ي ظل 
ي الذي واجه مشكلة عدم مالئمة بعض المواد الدراسية لعملية التعليم عن بعد فز

وعن نسبة الشباب الريفز
%( ويمكن تفسي  ذلك بان الجامعات المرصية لم تتاح لها الفرصة الكاملة والوقت 71(وس كورونا بلغت  جائحة في  

ي لتهيئة المناهج الدراسية لطريقة التعليم عن بعد مما اثر سلبا عىلي التحصيل الدراسي للطالب وتتفق هذه 
الكافز

 (  Toquero,2020النتيجة مع دراسة ) 

ي بلغتوفيما يتعلق بنسبة الشباب ال
ي المجال التقتز

ز فز ي الذي واجه مشكلة ضعف مهارات المعلمي 
%( 7,53(ريفز

ي 
ز لم يتلقوا التدريبات الكافية الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال فز ويمكن تفسي  ذلك ان بعض المعلمي 

ك لهم االزمة مجاال لذلك  وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )  ( ودراسة    Kayalar,2020مجال التعليم عن بعد ولم تي 
 (Yasamiyan,2021   ( و )Maha,2020  ) 
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90 
ي              وس كورونا )كوفيداحمد وعبدالوهاب وسعد و وعلي وعراب  ي ظل جائحة فير

 
ي الجامعي ف

 ( بإحدى كليات جامعة سوهاج 19-التكيف الدراسي للشباب الريف 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي الذي واجه عدم توفر المناخ االرسي المناسب اثناء عملية التعليم عن بعد  
وتشي  النتائج ان نسبة الشباب الريفز

وس كورونا بلغت )  ي ظل جائحة في 
ي الريف هي ارسة ممتدة تحتوي عىلي 75فز

%(  ومكن تفسي  ذلك ان االرسة فز
ا من االقارب واالبناء وقد ال يتوفر الوقت المناسب لحضور الطالب لدروسهم ومتابعة موادهم الدراسية  عدد ك بي 

ة من العينة  ي يمثلن نسبة كبي 
 وبصفة خاصة ان االناث والالئ 

وس كورونا )كوفيد3جدول)  ي ظل جائحة فير
 
 (19-( توزي    ع الشباب الريف  الجامعي وفقا للمشكالت ف

 %  العدد  المشكالت 
 114 ضعف المهارات التقنية واالتصالية للطالب  

 
6,60 

 ارتفاع تكاليف التعليم عن بعد 
  

121 
 

0,59 
 

متابعة   اثناء  نت  بالني  االتصال  انقطاع 
 الدروس  

  

107 
 

9,65 
 

التعليم  لعملية  الدراسية  المواد  عدم مالئمة 
 عن بعد 

  

134 
 

3,71 
 

ي  
ي المجال التقن 

 
 101 ضعف مهارات المعلمير  ف

 
7,53 

 عدم توفر المناخ االرسي المناسب 
 

141 
 

,75 
 

 المصدر : استمارة االستبيان        

ي ظل جائحة فيما يتعلق ب  ثالثا: 
 
ي الجامعي ف

ي مستوي التكيف الدراسي لدي الشباب الريف 
 
التعرف علي الفروق ف

وس كورونا )كوفيد  اناث (   –(  تبعا لمتغير النوع )ذكور  19-فير

ي ظل جائحة  4تشي  النتائج الواردة  بجدول ) 
ي مستوي التكيف الدراسي فز

( اىلي وجود فروق ذات داللة احصائية فز
وس كورونا )ك  الذكور واالناث لصالح الذكور  ويمكن تفسي  ذلك اىلي اختالف طبيعة الذكور   19-وفيد  في 

ز ( بي 
ي الحوار والمناقشات 

ي و التواصل مع األساتذة والزمالء والمشاركة فز
وئز ي التعليم االليكي 

عن االناث من حيث الجرأة فز
ونية وهو ما اتفق م امج والمنصات االلكي  ي استخدام الير

( ودراسة   ( kilgore,2009 ع  مع نتائج دراسة  و المهارة فز
 (Saade et al,2017     ) 

ي الجامعي   4جدول) 
 ( نتائج اختبار ت لداللة الفروق بير  متوسطي درجات التكيف الدراسي للشباب الريف 

االنحراف   المتوسط   N الجنس 
 المعياري  

T DF Sig 

 ,088 186 714,1 883,8 31,36 45 ذكور

    483,8 80,33 143 اناث

 المصدر : استمارة االستبيان 
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ي              وس كورونا )كوفيداحمد وعبدالوهاب وسعد و وعلي وعراب  ي ظل جائحة فير

 
ي الجامعي ف

 ( بإحدى كليات جامعة سوهاج 19-التكيف الدراسي للشباب الريف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 التوصيات  

ي توصلت اليها الي : 
ي ضوء النتائج الن 

 
 توصي الدراسة ف

نت اثناء عملية التعليم عن بعد بلغت  .1 ي المتعلم الذي واجه مشكلة انقطاع االتصال باألني 
نسبة الشباب الريفز

ي المناطق الريفية من سوء البنية التحية مما يؤثر عىلي سلبا عىلي مدي توفر تلك الخدمات 9,65) 
%(  حيث تعائز

نت بالريف عير دعم وزارة االتصاالت   ز خدمات االني   ولهذا يجب االهتمام بالبنية التحتية وتحسي 
المع .2 مهارات  مشكلة ضعف  واجه  الذي  المتعلم  ي 

الريفز الشباب  بنسبة  يتعلق  ي وفيما 
التقتز المجال  ي 

فز ز  لمي 
ز لم يتلقوا التدريبات الكافية الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال 7,53(بلغت  %( حيث بعض المعلمي 

ي مجال التعليم عن بعد، ولهذا البد من توفي  فرص تدريبية للطالب واعضاء هيئة التدريس بالجامعات لتعلم  
فز

ونية المهارات الفنية والتقنية والتعرف عىلي احد  ث المنصات التعليمية والمواقع االليكي 
% ( من الشباب الريفز الجامغ   6,60وعن مشكلة ضعف المهارات التقنية واالتصالية للطالب قد تعرض لها)   .3

لهذا اضافة اىل التدريب البد من إتاحة االدوات الحديثة التكنولوجية كما تم بمرحلة التعليم الثانوى بتوزي    ع 
ي ضمن فعاليات ومبادرات تنظمها الجامعة لمعالجة ضعف التكيف التابلت عىل الطال 

ب.وادماج الشباب الريفز
 الدراسي 

وس كورونا  .4 ي ظل جائحة في 
وعن التعرض لمشكلة عدم مالئمة بعض المواد الدراسية لعملية التعليم عن بعد فز

لها   يتعرض  الذى  الجامغ  الريفز  الشباب  نسبة  التحديث71(بلغت  من  البد  لهذا  للمناهج   %(  المستمر 
 بالجامعات للتؤاؤم مع التعلم عن بعد فز حالة التعرض لالزمات 

 :اوال : المراجع

ز   2021ابراهيم ، سناء عبدالكريم )  وس كورونا من وجهة نظر المعلمي  ي ظل انتشار في 
( . فاعلية التعليم عن بعد فز
قية ، مجلة  ي مدارس راس البادية الشمالية الرسر

بوية والنفسية ، المجلد المعلمات فز  39، العدد 5العلوم الي 

ي    2021ابو عليوة ، نهلة سيد ) 
ي ظل جائحة كورونا باستخدام معايي  ايتز

نظرة تحليلية   InEE( . ادارة ازمة التعليم فز
بوية ، العدد الواحد والثالثون   ، مجلة االدارة الي 

ات ، دراسة  ( . التكيف االجتماغي لمتع  2012احمد ، مصعب محمد عىلي )  ي ضوء بعض المتغي 
اطي المخدرات فز

بية ، جامعة الجزيرة   ميدانية ، مراكز عالج االدمان ، سجن الخرطوم ، السودان ، رسالة ماجستي  ، كلية الي 

ي ) 
 وما بعدها  19-( . التعليم اثناء جائحة كوفيد 2020االمم المتحدة ، موجز سياسائ 

ه  ( . التكيف اال   2012بن سعيد ، عفاف )  بية البدنية والرياضية وتأثي 
ي حصة الي 

جتماغي لدي التالميذ البدناء فز
بسكرة ، –عىلي التحصيل الدراسي ، رسالة ماجستي   ، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية ، جامعة محمد خيرصز  

 الجزائر 

ي ، الشيماء و نجاة جوادي ) 
ي ظل جائحة كورونا ، السنة  2021توائ 

ي نموذجا   ( . صعوبات التعلم فز
الخامسة ابتدائ 

 ، رسالة  جامعة

( . الذكاء االنفعاىلي وعالقته بالتكيف النفسي واالجتماغي لدي طلبة جامعة تبوك    2011الجعيد ، محمد ساعد ) 
ي المملكة العربية السعودية ، رسالة ماجستي  ، عمادة الدراسات العليا ، جامعة مؤتة  

 فز
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ي              وس كورونا )كوفيداحمد وعبدالوهاب وسعد و وعلي وعراب  ي ظل جائحة فير

 
ي الجامعي ف

 ( بإحدى كليات جامعة سوهاج 19-التكيف الدراسي للشباب الريف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي عىلي وتغريد تركي آل سعيد ) 
وس كورونا المستجد   2021خلف ، مصطفز تبة عىلي في 

( . المشكالت النفسية المي 
covid-19    بية ، جامعة السلطان الي  ي لدي عينة من طلبة كلية 

وئز التعليم والتقييم االليكي  وعالقتها بضغوط 
بوية و النفسية ، مجلد   2، عدد  15قابوس ، مجلة الدراسات  الي 

ز )  ي تنمية التحصيل الدراسي   2022درويش ، حسن درويش وعىلي عثمان اينكي 
( . اثر استخدام التعليم عن بعد فز

ي ظل ازمة كورونا ، دراسة ميدانية عىلي متعلىمي الصف الثامن 
لمادة الرياضيات لمتعلىمي الصف الثامن االعدادي فز

ي مدينة دمشق ، مجلة المناهج وطرق التدريس ، ال
   5، العدد  1مجلد االعدادي فز

بية جامعة   2008رجب ، وليد خالد واخرون )  ( . بناء مقياس التكيف االجتماغي لطالب المرحلة الرابعة كلية الي 
بية األساسية ، مجلد   4، العدد  7الموصل ، مجلة ابحاث كلية الي 

بية جامعة ( . بناء مقياس التكيف االجتماغي لطالب المرحلة    2008رجب ، وليد خالد واخرون )  الرابعة كلية الي 
 الموصل ، مرجع سابق  

ي تحقيق التكيف االجتماغي لدي تالميذ المرحلة االبتدائية ،   2019رفيق ، بن نية ) 
( . دور االلعاب التقليدية فز

 رسالة ماجستي  ،معهد علوم وتقنيات النشاطات الرياضية والبدنية ، جامعة محمد خيرصز ، بسكرة  

ي من وجهة نظر   2021حامد )  السعود ، االء خلف ي ظل التقدم التكنولوحر
( . جائحة كورونا واثرها عىلي التعليم فز

بوية  ي العلوم الي 
ي المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية قصبة ، عمان ، المجلة االكاديمية العالمية فز

ز فز المعلمي 
 والنفسية  

. التكيف ا  2019عبد هللا، صفاء وزهراء حامد الجما )  لنفسي واالجتماغي وعالقته باالتجاه نحو الهجرة لدي ( 
   1، العدد  44طلبة جامعة البرصة ، مجلة ابحاث البرصة للعلوم االنسانية مجلد 

ي معيض ) 
ي , بندر عويضز ز   2019العتيتر ي وعالقتها بالتكيف المدرسي لدي الطالب الموهوبي 

( . درجة التفاعل الصفز
بية ، جامعة اسيوط ، المجلد بمحافظة الطائف ، المجلة العلمية  ي   11، العدد  35لكلية الي 

 جزء ثائز

ي ، خليفة بن احمد واخرون )  وس كورونا بالتكيف النفسي لطلبة   2021القصائر ات في  ( . القدرة النبوئية  لتأثي 
 الجامعات بسلطنة عمان ، كلية العلوم واآلداب ، جامعة نزوي

 ، ادارة شؤن الطالب ، جامعة سوهاج  ، بيانات غي  منشورة 2022كلية االداب ، 

 ( الحاج  فاطمة   ، من 2021محمد  عينة  لدي  االكاديمية  الذاتية  بالكفاءة  وعالقته  الدراسي  التوافق  مستوي   .  )
  6، العدد 2طالبات المرحلة االساسية العليا خالل جائحة كورونا ، مجلة العلوم االنسانية والطبيعية ، مجلد 

ي ، محمد فتخي عبد  
ي ظل جائحة كورونا    2021الفتاح ) مصطفز

من   ( covid-19) ( . معوقات التعليم عن بعد فز
ق  بوية ، جامعة الرسر ة ، رسالة ماجستي  ، كلية العلوم الي  ز وجهة نظر معلىمي واولياء امور طلبة مدارس لواء الجي 

 االوسط

 ( خديجة   ، الجا  2017مالل  طلبة  لدي  التكيف  لمقياس  ية  مي  السيكو  الخصائص   . ي ( 
فز الجامع  مجلة   ، معة 

بوية ، العدد   6الدراسات النفسية والعلوم الي 
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ي الجامعي ف

 ( بإحدى كليات جامعة سوهاج 19-التكيف الدراسي للشباب الريف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

( . استخدام مواقع التواصل االجتماغي وعالقته بالتكيف لدي الطلبة   2018مالل ، خديجة و جميلة بن عمور ) 
ز ، مجلة روافد ، المجلد   1العدد 2الجامعيي 

ي ) 
اتيجيات االردئز . التعليم والتكي  2021منتدي االسي  ي االردن ، كيفية الحد من تداعيات ( 

ف مع اثار كورونا فز
 كورونا عىلي الفجوة التعليمية . 
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